Presentasjon av foredragsholderne på
transportseminaret 12. november 2009 på Stiklestad
Jon L. Gjemble
Senior Adviser Logistics, Norske Skog Skogn
Fra 01.06.2009: TransLog Gjemble
Kontakt: +47 97074310 gjemble@online.no
Norske Skog er en global papirprodusent med 19 papirfabrikker i 14 land.
Antall ansatte er ca 7000. Årlig papirproduksjon er ca 5 mill tonn. Forbruk
av råmaterialer er ca 9 mill tonn årlig. Bransjen er meget transportintensiv.
”Spin off” effekter fra Norske Skogs produksjonsanlegg bidrar til ytterligere
18 000 arbeidsplasser i transport, skogbruk, returpapir innsamling, og hos andre underleverandører.
Jon L. Gjemble er utdannet i driftsøkonomi fra Høgskolen i Nord Trøndelag. Han har erfaring fra
Norske Skog Skogn som skipningssekretær, produksjonsplanlegger, skipningssjef, terminalsjef,
logistikk-, logistikk og kvalitet- og HMS-, samt senior logistikkrådgiver. Han har deltatt i store
logistikkprosjekter i Norge, Skandinavia og Europa. Han har hatt, og har fortsatt en rekke nasjonale
og internasjonale styreverv.

John Alan Haugen
Prosjektleder Tine
Kontakt: 91674101 john.alan.haugen@tine.no
Prosjektleder for TINE Forsyning Transport/Distribusjon, med
primæransvar for TINEs ruteplanleggingsverktøy for inntransport av melk
og distribusjon av korttidsholdbare produkter.
Presentasjonen vil gi et bilde over nødvendigheten av et ruteplanleggingsverktøy for å kunne
ruteoptimalisere og være tilpasningsdyktig i omgivelser som stadig er i endring. Foredraget vil
dekke inntransport av melk og distribusjon av ferdigvarer.

Tor Erik Jensen
Fylkesråd for samferdsel
Kontakt: 74111245 Tor-erik.jensen@ntfk.no
Tidligere yrkesoffiser i hæren. Har siden høsten 2007 vært fylkesråd for
samferdsel, med ansvar for fylkeskommunens økonomi, samferdselssaker og
regional planlegging
Fylkeskommunen følger opp regjeringens og Stortingets klimamålsettinger
om reduksjon av klimautslipp med minimum 50 % innenfor eget ansvarsområde innen 2020. En
holder på med en klima- energiplan, der målet er 30 % reduksjon i Nord-Trøndelag. Vi arbeider en
for at Midt-Norge skal bli satsningsområde for miljøvennlige energiløsninger.

Tomas Levin
Doktorgrad stipendiat ved Sintef
Kontakt: tomas.levin@sintef.no
Tomas Levin er utdannet sivilingeniør fra Bygningsingeniørlinjen NTNU i
2001. Han jobber i dag ved SINTEF Teknologi og samfunn,
Transportforskning. Han er knyttet til prosjektet ”Grønn Godstransport”. Hans
hovedkompetanse er: Utslippsanalyser – klima og miljø, næringstransporter,
geografiske informasjons system (GIS) – nettverksanalyser, nye
transportløsninger, vitenskapelig programmering (Python) og taktiske
transportmodeller.

John Lauvstad
Kommunikasjonsdir. Norsk Scania
Kontakt: john.lauvstad@scania.no
John Lauvstad er utdannet teknikker og har mer en 30 års erfaring innen
lastebiler og busser. Har siden 1995 jobbet som markeds og
kommunikasjonsdirektør i Norsk Scania, og har hatt ansvaret for
miljørelaterte spørsmål fra ca 1990.
Norsk Scania AS er en del av det internasjonale svenske konsernet Scania CV
AB, en av verdens største produsenter av tunge kjøretøy. Selskapet har over
800 ansatte, fordelt på verkstedsanlegg over hele landet.

Dag T. Kristoffersen
Transportør av melk for Tina
Kontakt: dkristof@online.no
Dag T. Kristoffersen har arbeidet med tanktransport av melk siden
1973. Han er i dag sjåfør, eier og daglig leder i Dag T. Kristoffersen
AS. Firmaet har 5 ansatte, og driver inntransport av melk fra gård til
meieri i kommunene Steinkjer, Verran og Namdalseid.

Nils André Williksen
Salgssjef
Kontakt: nils.andre@williksen.com, hjemmeside: www.williksen.com
Selskapet Nils Williksen AS holder til på Vikna. Selskapet ble stiftet så
langt tilbake som 1883. De er i dag foredlings- og salgsselskap for MidtNorsk Havbruk Group. De tar hånd om fisk fra den regionale fiskeflåten,
og oppdrettslaks fra eget selskap.
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Norges Lastebileierforbund avd. Nord-Trøndelag
Kontakt: 90864241 agnarmoe@online.no
Agnar Moe har vært distrikssjef i NLF siden 1978. Kjenner fylket godt gjennom forskjellige verv og
ansettelsesforhold. Bl.a: ordfører i Fosnes. For tiden leder for teknisk utvalg i Namdalseid kommune
og medlem i kommunestyret der. Utdannet adjunkt fra lærerskolen med pedagogik og historie som
tilleggsfag. Har jobbet mye med HMS, kvalitet og miljø.

Statens vegvesen har ikke bestemt hvem som skal holde deres innlegg i skrivende stund.
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